Noty biograficzne o autorach
Andrzej Anderwald,
ur. 1964, ks. dr hab. prof. UO, pracownik Katedry Teologii Fundamentalnej i Religiologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Przedmiot zainteresowań: badania interdyscyplinarne w teologii, typy relacji wiedza a wiara; problematyka cudu; uzasadnianie wiary, zadania Kościoła we współczesnym świecie.
Wydał m.in. „Teologia a nauki przyrodnicze. Rola wiedzy przyrodniczej w dociekaniach teologicznych”, (Opole 2007); współredagował „Tożsamość teologii”
(Opole, 2010). Mail: anderw@uni.opole.pl
Józefa Brągiel,
profesor zwyczajny Uniwersytetu Opolskiego. Kierownik Zakładu Pedagogiki
Społecznej Instytutu Nauk Pedagogicznych. Specjalizuje się w problematyce rodzicielstwa, funkcjonowania rodzin niepełnych, przemocy wobec dziecka i pracy
socjalnej.
Magdalena Chrzan-Dętkoś,
psycholog, psychoterapeutka, doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Université Lumière Lyon II w Lyonie
oraz Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Pracuje w Zakładzie Psychologii i Psychopatologii Rozwoju Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
oraz prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Gdańsku. Zajmuje się
tematyką okołoporodową,: m.in. zagadnieniem depresji poporodowej, rozwojem
dzieci urodzonych przedwcześnie oraz czynnikami warunkującymi rozwój więzi
w triadzie rodzice – niemowlę.
Robert Geisler,
doktor habilitowany socjologii, profesor w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Makrosocjologii Współczesnej, autor wielu
publikacji z socjologii gospodarki i socjologii polityki, uczestnik projektów badawczych na temat rozwoju społeczno-gospodarczego w perspektywie lokalnej,
władzy, kapitału społecznego, modelu CSR i flexicurity, kultury organizacyjnej.
Specjalizuje się w badaniach jakościowych.
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Ewa Kiełek-Rataj,
magister psychologii i nauk o rodzinie. Jest asystentem w Instytucie Psychologii
Uniwersytetu Opolskiego. Do jej zainteresowań badawczych należy psychologia
rodziny oraz rozwój człowieka w kontekście rodziny.
Gusztáv Kovács,
doktor teologii, studia na Węgrzech, w Australii i Austrii, adiunkt Katedry Filozofii i Nauk Społecznych na Teologicznej Wyższej Szkole w Pécs (Węgry, Fünfkirchen). Adres: Pécsi Hittudományi Főiskola, 7621 Pécs, Papnövelde u. 1–3.
Bogusława Lachowska,
dr hab. psycholog, kierownik Katedry Psychologii Wychowawczej i Rodziny w Instytucie Psychologii KUL. Prowadzi badania psychologicznych aspektów funkcjonowania rodziny oraz opracowuje metody badania rodziny. Jej główne zainteresowania dotyczą problematyki godzenia wielorakich ról społecznych w aspekcie
konfliktu i facylitacji ról rodzinnych i zawodowych. Zajmuje się także zagadnieniem realizacji celów życiowych przez młodych dorosłych. Ważnym obszarem
jej zainteresowań jest psychologiczna analiza reakcji rodziny w sytuacji stresu
w kontekście procesów adaptacji, przystosowania i prężności rodziny. Działalność naukową i badawczą łączy z praktyką psychologiczną.
Karolina Lutkiewicz,
psycholog-seksuolog, edukator seksualny. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowych studiów z zakresu Seksuologii klinicznej przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Współpracuje z Zakładem Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii UG oraz Kliniką
Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, uczestnicząc w programie
badawczym dotyczącym dzieci urodzonych przedwcześnie. Ponadto realizuje
longitudinalne badania w zakresie seksualności w czasie ciąży oraz po porodzie.
Posiada doświadczenie w zakresie interwencji kryzysowej, edukacji seksualnej,
prowadzenia warsztatów psychologicznych oraz zajęć relaksacyjnych. Zainteresowania naukowe to przede wszystkim psychologia prokreacyjna, seksualność
człowieka, psychologia rodziny oraz terapia rodzin i par.
Emilia Mazurek,
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; absolwentka Wydziału
Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego; pracownik
Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej; autorka monografii „Biografie edukacyjne kobiet dotkniętych rakiem piersi” (Wro-
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cław 2013); zainteresowania naukowe: edukacja dorosłych, biografie edukacyjne
człowieka dorosłego, przewlekła choroba somatyczna w rodzinie (ujęcie psychospołeczne i edukacyjne); e-mail: emilia.mazurek@pwr.wroc.pl
Monika Mynarska,
z wykształcenia psycholog i demograf społeczny, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rozprawę
doktorską zatytułowaną „Individual fertility choices in Poland” przygotowała
w Instytucie Badań Demograficznych Maxa Plancka w Rostocku i obroniła w roku
2009 na Uniwersytecie w Rostocku, w Niemczech. Jej zainteresowania badawcze
dotyczą procesu formowania rodziny oraz intencji prokreacyjnych i ich realizacji.
W swojej pracy wykorzystuje głównie pogłębione badania jakościowe, aby lepiej
zrozumieć, jak podejmowane są decyzje dotyczące małżeństwa i rodzicielstwa.
Współpracuje z Instytutem Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej;
e-mail: m.mynarska@uksw.edu.pl
Magdalena Nawrat,
dr, psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Główne zainteresowania naukowe dotyczą tematyki psychologii pracy i organizacji,
relacji interpersonalnych oraz jakości życia człowieka.
Paulina Pawlicka,
doktor nauk humanistycznych, psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii
Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu
Gdańskiego; absolwentka Szkoły Trenerów rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Sopocie. Naukowo i praktycznie zajmuje się tematyką rozwoju dziecka i wczesnej
relacji z dzieckiem, dwujęzyczności, akulturacji oraz tożsamości kulturowej i narodowej. Jest doulą, członkinią Stowarzyszenia DOULA w Polsce. Mama Ingi (4,5)
i Sary (2); e-mail: psypp@ug.edu.pl
Zofia Pupin,
psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Obszarem zainteresowań zawodowych jest psychologia rodziny oraz psychologia uzależnień. Tematyka ta realizowana jest zarówno w pracy dydaktycznej, jak i badawczej.
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Teresa Sołdra-Gwiżdż,
dr hab., socjolog, absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę doktorską napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Frysztackiego,
doktoryzowała się i habilitowała się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracownik
PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu i Uniwersytetu Opolskiego – Zakład Teoretycznych Podstaw Socjologii, kierowany przez prof. dr. hab. Krzysztofa Frysztackiego.
Dyrektor PIN – Instytutu Śląskiego w latach 2007-2012.
Zainteresowania naukowe: socjologia Śląska, socjologia stosunków etnicznych,
edukacja, rynek pracy i socjologia problemów społecznych. Koordynator, kierownik i członek wielu zespołów badawczych realizujących projekty naukowe
finansowane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ze środków UE, na
zlecenie władz samorządowych i przedsiębiorstw. Autorka ponad stu prac naukowych, w tym w języku czeskim, niemieckim i angielskim oraz ekspertyz poświęconych problematyce instytucji społecznych, relacjom etnicznym na Śląsku,
edukacji, młodzieży oraz rynku pracy. Sekcja Regionalnych Badań Społecznych
przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – sekretarz naukowy sekcji na kadencję 2011–2014,
członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz zespołów redakcyjnych
czasopism naukowych.
Joanna Szymańska,
mgr psychologii. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorantka w Zakładzie Pedagogiki i Psychologii Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
Politechniki Wrocławskiej. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii rodziny i rozwoju człowieka w kontekście rodziny.
Jacek Waldmajer,
dr, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Opolskiego oraz student psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. Zainteresowania naukowe obejmują kognitywne aspekty pozyskiwania, dystrybuowania i reprezentowania wiedzy oraz problematykę jakości życia
w relacjach interpersonalnych i jej związki z „ciemną triadą” osobowości.
Alicja Żak-Łykus,
mgr psychologii, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania w tematyce relacji interpersonalnych,
różnic indywidualnych, satysfakcji z pracy, jakości życia. Tematyka realizowana
zarówno w obszarach pracy dydaktycznej, jak i badawczej.

